
 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

2402( 3( العدد )44المجلد )  
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 952 

 حقول الجت   فيتأثير كمية البذار وعدد الحشات في نمو االدغال 
  Medicago sativa. L 

 سالم حمادي عنتر                                             ذٌاب أحمد قاسم
 قسم المحاصٌل الحقلٌة / كلٌة الزراعة والغابات  

 جامعة الموصل  

 
 الخالصة

فً منطقة حاوي الكنٌسة / مركز  2442وربٌع  2442الموسم الزراعً نفذت تجربة عاملٌة فً خرٌف 
كغم /  36و  24مدٌنة الموصل فً حقل موبوء بالحامول سابقا وتضمنت الدراسة عاملٌن كمٌة البذار بمستوٌٌن 

, وبإستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة بثالثة مكررات   6و  5و 4و  3و  2و  0هكتار وعدد الحشات  
وعدد االدغال الرفٌعة  Cuscuta  planiflora  لم تختلف كمٌتً البذار فً تأثٌرها على الوزن الجاف للحامول

االوراق ووزنها وارتفاع النبات وعدد الفروع لكال الموسمٌن . تفوقت الكثافة النباتٌة الثانٌة فً خفض عدد 
,  تفوق الحاصل الكلً للجت فً  2غم / م 2.33و  4.20االدغال العرٌضة االوراق ووزنها للموسم الخرٌفً 
كغم / هكتار ,ازداد نمو الحامول بتقدم  2454.5و  2306الكثافة النباتٌة الثانٌة مقارنة باالولى لكال الموسمٌن 

موسم النمو فً الزراعة الخرٌفٌة بٌنما انخفض فً نهاٌة الموسم للزراعة الربٌعٌة , تناقصت اعداد االدغال 
غم  2.34و  2.26غم و  2.24و  6.20رٌضة االوراق واوزانها فً الحشات االخٌرة لكال الموسمٌنالرفٌعة والع

. ازداد ارتفاع النبات فً نهاٌة الموسم للزراعة   2غم / 2.36و  2.25غم و  0.05و  0.46للزراعة الخرٌفٌة و 
 4.32للزراعة الخرٌفٌة و  6.46الخرٌفٌة , ازداد عدد الفروع للنبات الواحد بتقدم الحشات لكال الموسمٌن 

للزراعة الربٌعٌة , إزداد الحاصل الكلً للعلف الجاف بتقدم الحش للزراعة الخرٌفٌة بٌنما قل فً الحشات 
االخٌرة للموسم الربٌعً . أثر التداخل بٌن كمٌتً البذار والحشات فً الصفات المدروسة إذ ازداد الوزن الجاف 

افتٌن للموسم الخرٌفً بٌنما كان مرتفعا فً الحشة الثانٌة والثالثة عند الكثافتٌن فً للحامول بتقدم الحش ولكال الكث
الموسم الربٌعً , إنخفضت اعداد االدغال الرفٌعة والعرٌضة واوزانها بتقدم الحش للزراعة الخرٌفٌة بٌنما قل فً 

د الحاصل فً الحشات االخٌرة عند الزراعة الربٌعٌة , زاد عدد الفروع بتقدم الحش للكثافتٌن وللموسمٌن , إزدا
 كغم / هكتار . 2200.54الزراعة الخرٌفٌة وخاصة الحشة الخامسة 

 
 المقدمة

أهم محاصٌل العلف البقولٌة وٌسمى ملك االعالف لقٌمته الغذائٌة  Medicago sativa.L ٌعد الجت

 مصدر بروتٌنً لتغذٌة الدواجن )العالٌة وإستخداماته المتعددة ) علف أخضر و درٌس و سٌالج( , كما ٌعتبر 

Fick و.Mueler,0222  ًسنة وحسب الظروف البٌئٌة  24-4( وهو محصول معمر ٌمكث فً االرض حوال

طن عام  454ملٌون هكتار واالنتاج العالمً  35ونظام إدارة المحصول . تبلغ المساحة المزروعة بالجت عالمٌا 
)  2442ألف هكتارعام   56د بلغت المساحة المزروعة ( , أما فً العراق فق2442,  مجهول( ) 2442)

وتنتشر زراعته فً محافظة نٌنوى لمالئمة االراضً وتوفر مٌاه الري بنسب ملوحة مالئمة   ( 2442,  مجهول
( تواجه زراعة الجت مشاكل عدٌدة منها نمو االدغال الرفٌعة والعرٌضة االوراق Al-Nabulsi  ,0226) لنموه

نبات الحامول وهو نبات زهري متطفل ٌؤثر فً القٌمة الغذائٌة للعلف واالستساغة من قبل فضال عن إنتشار 
الجت  قد تكون االدغال عائال لنقل االمراض والحشرات الى(,كما Koyan ,2445و  Laniniالحٌوانات )

راعة و كمٌة من الطرائق فً مكافحة االدغال المنتشرة مع الجت منها الزراعٌة  كموعد الزالعدٌد  وتستخدم
نبات أدت إلى انخفاض عدد الفروع/ كمٌة البذار( أن زٌادة 0262) Spragueو Cowettالتقاوي وذكر

 وجد الجاف بزٌادة كمٌة البذار , كما  وانخفاض حاصل النبات الواحد فً حٌن زاد حاصل العلف
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 مستل من أطروحة دكتوراه الباحث الثانً .  
 . 2400/  2/ 02وقبوله     2404/  6/ 24تارٌخ تسلم البحث  

Rumbaugh (0263 انخفاض عدد الفروع فً النبات وانخفاض حاصل النبات الجاف بزٌادة كمٌة البذار )
( ان 0220) Ayresو Norrisكذلك تكرار الحش تعد طرٌقة من طرق مكافحة االدغال فً حقول الجت , ذكر 
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 ذٌل القط باستمرار الحش وأشار الحش المستمر أدى إلى انخفاض كثافة األدغال الحولٌة إذ انخفضت كثافة نبات
Takusaki  وYokoyama (0294 و  )Underson ( إلى أن كثافة األدغال فً محصول 2440وآخرون )

( ارتفاع كثافة األدغال فً 2445ون )وآخر Cordichالجت أعلى فً الحشة األولى وتقل باستمرار الحش وبٌن 

 الحشة األولى والثانٌة فً سنة الزراعة ثم انخفاضها فً الحشات التالٌة .
الهدف من الدراسة تحدٌد أفضل كمٌة بذار وافضل وقت للحش فً مكافحة االدغال الرفٌعة والعرٌضة 

لحصول على أعلى حاصل من العلف االوراق فضال عن مكافحة الحامول للموسم الزراعً الخرٌفً والربٌعً ول
 بدون استخدام المبٌدات الكٌمٌائٌة .

 
 مواد البحث وطرائقه

فً منطقة حاوي الكنٌسة /  2442و ربٌع  2442نفذت تجربة عاملٌة فً خرٌف الموسم الزراعً عام 
ثافتٌن نباتٌتٌن كغم / هكتار لتحقٌق ك 36و 24مدٌنة الموصل إذ إشتملت التجربة على عاملٌن االول كمٌة البذار

 29ٌوم من الزراعة ثم تلتها الحشات االخرى بعد  93مختلفتٌن وستة حشات كانت كما ٌلً الحشة االولى بعد 
ٌوم تلتها الحشات االخرى  69ٌوم بٌن الحشة واالخرى للزراعة الخرٌفٌة بٌنما الموسم الربٌعً الحشة االولى بعد 

لتجارب العاملٌة وفق تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة بثالثة ٌوم بٌن كل حشتٌن وباستخدام نظام ا 29كل 
, بعد أعداد االرض زرعت بذور الجت الصنف المحلً ) نسبة  2م 9.5مكررات وكانت مساحة الوحدة التجرٌبٌة 

آذار  24بٌنما زرعت بذور الموسم الربٌعً فً  2442أٌلول  -05%( نثرا فً الموسم الخرٌفً فً 92إنباته 
. تم متابعة الحقل من حٌث االحتٌاجات المائٌة حسب التوصٌات . بدأ تسجٌل بٌانات الموسم الخرٌفً فً  2442
% من  25-04بٌنما أخذت بٌانات الموسم الربٌعً فً منتصف شهر عندما بلغت نباتات الجت   2442ربٌع 

, عدد االدغال العرٌضة , Cuscuta  planiflora  نوع  للحامو الجاف االزهار , الصفات المدروسة هً الوزن

الرفٌعة االوراق , وزنها الجاف , إرتفاع النباتات , عدد الفروع , الوزن الجاف للعلف لمحصول الجت , جففت 
ساعة . حللت بٌانات الصفات المختلفة حسب طرٌقة  42ْم لمدة  94العٌنات فً الفرن الكهربائً على درجة 

أعتماد إختبار دنكن المتعدد المدى للتعرف على طبٌعة االختالفات بٌن التصمٌم التجرٌبً المستخدم , وتم 
 متوسطات الكثافة النباتٌة ومعامالت المكافحة والتوافق بٌنهما .

 
 النتائج والمناقشة

( عدم وجود فرق معنوي بٌن 2. ٌشٌر الجدول )في حقول الجت   تأثير كمية البذار في نمو االدغال 
ا على الوزن الجاف للحامول وعدد االوراق الرفٌعة ووزنها وارتفاع النبات وعدد الفروع كمٌتً البذار فً تأثٌره

ولكال الموسمٌن بٌنما إنخفضت أعداد االدغال العرٌضة االوراق واوزانها فً كمٌة البذار الثانٌة مقارنة مع كمٌة 
ان زٌادة عدد نباتات المحصول  وهذا ٌدل على 2غم /م 4.32و  4.42البذار االولى فً الموسم الخرٌفً بمقدار 

واخرون  Cordichفً وحدة المساحة ادت الى تقلٌل عدد االدغال النابتة فً وحدة المساحة وهذا ما أكده  

(, بٌنما لم تختلف اعداد االدغال العرٌضة االوراق معنوٌا بٌن كمٌتً البذار فً الموسم الربٌعً ولكن 2445)
غم وقد ٌعود السبب الى % 9.99بذار الثانٌة مقارنة مع الكمٌة االولى بمقدار إنخفضت اوزانها الجافة فً كمٌة ال

كبر حجم المجموع الخضري لالدغال النامٌة فً الموسم الربٌعً ,إزدادت كمٌة حاصل العلف الكلً كغم/ هكتار 
سم الخرٌفً فً كمٌة االولى وللموسمٌن إذ إزداد الحاصل فً المو فً كمٌة البذار الثانٌة مقارنة مع كمٌة البذار 

%  للموسم الربٌعً  3.22% مقارنة بكمٌة البذار االولى بٌنما كانت الزٌادة بمقدار   0.62البذار الثانٌة بمقدار 
وهذا االختالف فً الزٌادة ٌدل على ان مقدار الزٌادة فً النمو الخضري للزراعة الربٌعة اكثر من الزراعة 

الذي اكد بان الزٌادة الحاصلة فً النمو اٌام  (2446واخرون )  Hillger   الخرٌفٌة وهذه النتائج تتفق مع  

, وذلك لمالئمة الظروف البٌئٌة الصٌف تكون اكبر من الزٌادة الحاصلة فً النمو خالل اشهر الشتاء والربٌع 
 بشكل اكبر لنباتات المحصول .

 . الجت مرتبة تنازلٌا حسب أهمٌتها( ٌبٌن أنواع ألدغال العرٌضة األوراق المرافقة لمحصول 1الجدول )
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 العائلة العلمً االنكلٌزي االسم العربً

 Dentated dock Rumex  dentatus Polygonaceae الحمٌظ

 Prostrate  prgweed Amarathus  blitoides Amaranthaceae عرف الدٌك 

 Field  blotdweed Convolvulus  arvensis Convlvulaceae مدٌد

 Buckhorn plantain Plantage  lanceolata  Plantaginaceae الصخلةإذان 

 Cocklebur Xanthium  strumarium Asteraceae لزٌج

 Prickly  lettuce Lactuca  secriola Asteraceae خس بري

 Milk  thistle Silybum  marianum Asteraceae كلغان

 Hassk Eclipta  albal Asteraceae ذٌل الفرس

 Stinkwort Haplophyllun  tubercularum Asteraceae جوٌفه

 Galtrops Tribulus  terrestris  Zygophyllaceae قطب

 Common  sowthistle Sonchus  oleraceus Asteraceae أم الحلٌب

 Prickly  alhagi Alhagi  maurorum Leguminosae عاقول

 Prospis Lagonychium  farctum Leguminosae شوك )خرنوب(

 Soos Glycyrrhiza  glabra  Leguminosae عرق السوس

 Jimson  weed Datura  stramonium Solanaceae داتورة

 Wild radish Raphanus  raphanistrum Solanaceae فجٌلة

 Wild  mustard Sinapis  arvensis Crucifera خردل بري

 Purslane Portulace  oleracea Partulaceae بربٌن

 Wild eggplant Eleaegnifolium  solaum Solanaceae بإذنجان بري

 Dwaf mallow Malva  spp Malvaceae خباز

 
( الى إن زٌادة عدد الحشات أثر 3. ٌبٌن الجدول )تأثير عدد الحشات في نمو االدغال في حقول الجت 

معنوٌا فً الصفات المدروسة لالدغال وللمحصول ولكال الموسمٌن , فقد لوحظ ان الوزن الجاف للحامول ازداد 
معنوٌا بزٌادة عدد الحشات للموسم الخرٌفً وان اعلى وزن جاف للحامول فً الحشة الخامسة والسادسة ) وبلغ 

و  3.52و  3.29و  3.26, والتً ازداد فٌها الوزن مقارنة بالحشة االولى والثانٌة بمقدار  غم 3.93و  3.49
غم على التوالً ولم تختلف الحشات الثالثة االولى فٌما بٌنهما معنوٌا .اما الموسم الربٌعً فقد وجد زٌادة  3.53

غم وقد ٌعود  2.29و  2.69ادسة بمقدار فً الوزن الجاف للحامول فً الحشات الثانٌة والثالثة مقارنة بالحشة الس
السبب الى الظروف البٌئٌة فً نهاٌة الموسم الربٌعً والتً كانت مشجعة لنمو الحامول كما ٌالحظ انخفاض عدد 
االدغال الرفٌعة والعرٌضة االوراق واوزانها للموسمٌن بتقدم الحشات اذ وجد ان اقل عدد لالدغال الرفٌعة 

غم و  2.3و  2.26غم و  2.24و  6.20نها فً الحشات االخٌرة لكال الموسمٌن ) والعرٌضة االوراق واوزا
غم ( . كما ٌشٌر الجدول الى زٌادة ارتفاع النبات فً الحشات االخٌرة 2.36و  2.25غم و 0.05و  0.46

الجدول الى للموسم الخرٌفً بٌنما وجد ان اعلى ارتفاع للنبات فً الحشات االولى من الموسم الربٌعً  .كما ٌشٌر 
زٌادة عدد الفروع للنبات الواحد بتقدم عدد الحشات ولكال الموسمٌن اذ تفوق العدد فً الحشة السادسة عن الحشة 

( وجود تأثٌر معنوي للحشات فً الحاصل 2للموسمٌن على التوالً .أشار الجدول ) 2.2و  4.2االولى بمقدار 
وسم الخرٌفً والذي تفوق عن الحشات كافة ٌلٌه الحشة الكلً إذ وجد أعلى حاصل فً الحشة الخامسة فً الم

كغم / هكتار بٌنما أقل حاصل جاف وجد فً الحشة االولى  2432.5و  2524.5و  2200.5الرابعة ثم السادسة 
كغم / هكتار .أما الموسم الربٌعً فقد وجد ان أعلى حاصل جاف فً الحشة االولى ثم الثانٌة ثم الثالثة  0252.5

 كغم / هكتار بٌنما اقل وزن  2424.4و  2036.54و  2242.09
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نالدغال ( : جأثيز كًية انبذار في انصفات انًذروسة   2  انجذول ) .2002وَبات انجث نهًوسى انخزيفي    

كًية انبذار 

 كغى / هكحار

انوسٌ انجاف 

نهحايول غى/و
2  

عذد االدغال 

 انزفيعة االوراق

وسٌ االدغال 

انزفيعة االوراق 

غى/و
2  

عذد االدغال 

انعزيضة 

 االوراق

وسٌ االدغال 

انعزيضة االوراق 

غى /و
2  

 عذد انفزوع ارجفاع انُبات سى
انحاصم انكهي 

 كغى / هكحار

22 1.76 أ   10.81 أ  9.10 أ 4.92  أ   8.72 أ  أ    62.30  3.84 أ  ب   2279  

63 1.76 أ   9.59 أ  أ 2.22   8.41 ب   8.33 ب   أ  62.44    3.77 أ   2316 أ   

 
 

2002انًوسى انزبيعي    

أ 2..2 22  5.83 أ   أ 6.22   5.77 أ   7.33 أ  أ 33.62  أ  3.14  ب 277.60.   

أ ...2 63  5.68 أ   أ 6.60   5.57 أ   6.76 ب  أ 37.02  أ 6..6  أ 2062.60   

 

.2002( : جأثيز عذد انحشات  في انصفات انًذروسة  نالدغال وَبات انجث نهًوسى انخزيفي  6انجذول )   

 عذد انحشات
انوسٌ انجاف 

غى/ونهحايول 
2  

عذد االدغال 

 انزفيعة االوراق

وسٌ االدغال 

انزفيعة االوراق 

غى/و
2  

عذد االدغال 

انعزيضة 

 االوراق

وسٌ االدغال 

انعزيضة االوراق 

غى /و
2  

 عذد انفزوع ارجفاع انُبات سى
انحاصم انكهي 

 كغى / هكحار

جـ .0.2 . أ .3.6.  أ 2.26  أ 7.27.  أ 7.26.  جـ 22.62  هـ 23..  هـ 262.60.   

جـ 0.20 2 ب 2.37  أ 7.63  ب 2.26.  ب .2.2.  ب .36.3  د 2.33  د هـ 202.60.   

ج .0.3 6 د 7.62  ب 2.22  جـ 7.22  جـ 2.62  أ 33.22  جـ 6.23  د 232.66.   

ب 2.62 2 ب جـ 2.02  ب 2.23  د 3.03  د 6.66  أ ...37  ب 6..2  ب 2622.60   

أ 6.27 6 جـ .2.3  ب 6.02  هـ 6.02  هـ 2.32  أ 37.07  ب 2.33  أ 6...22   

أ 6.76 3 د .3.2  ب 2.22  هـ 2.23  هـ 2.60  أ 36.22  أ 3.03  جـ 2262.60   

2002انًوسى انزبيعي    

د 22.. . أ 2..2.  أ 7.66  أ 2..6.  أ 26.62  أ 70.27  هـ 22..  أ 7..2202   

أ ...6 2 ب 0.22.  أ 6.26  ب .7.6  ب 2.22.  أ .32.2  د 2.23  ب 2.63.60   

أ .6.6 6 جـ 6.22  أ ب .6.2  جـ 6.22  د 02..  أ 32.02  جـ 6.67  جـ 2022.00   

ب .2.6 2 د 6.03  ب 2.23  د هـ 2.60  د 2...  أ ب 36.62  جـ 6.62  د 260.60.   

جـ 23.. 6 هـ 2.02  ب 63..  هـ .2.6  جـ د 26..  أ ب 36.22  ب 6.22  هـ 263.60.   

و 0.22 3 و 03..  ب 6...  د 2.26  جـ 2.63  ب 32.22  أ 2.62  هـ 273.66.   
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. 2002نالدغال وَبات انجث انخزيفي   في انصفات انًذروسة انحذاخم بيٍ كًية انبذار عذد انحشات ( : جأثيز  2انجذول )   

 

 كًية انبذار

 
 عذد انحشات

انوسٌ انجاف 

نهحايول غى/و
2  

عذد االدغال 

 انزفيعة االوراق

وسٌ االدغال 

انزفيعة االوراق 

غى/و
2  

عذد االدغال 

انعزيضة 

 االوراق

االدغال وسٌ 

انعزيضة 

االوراق غى /و
2  

 عذد انفزوع ارجفاع انُبات سى
انحاصم انكهي 

 كغى / هكحار

22 

جـ 0.22 . أ ...7.  أ 2.32  أ 2.03.  أ 2.02.  جـ 22.22  س 26..  و 222.    
جـ .0.2 2 جـ ...0.  أ    7.32  ب .6.3.  جـ 6.22.  أ 36.60  و -د 2.70  و -د 200.   
جـ 0.66 6 و 3.72  ب 2.22  د 2.22  هـ 2.26  أ 33.22  جـ د 6.60  د 273.   
ب 2.66 2 جـ د 2.00  ب 2.22  و 7..3  و 6.27  أ 37.30  ب جـ 2.26  ب 2300   
أ 6.23 6 جـ د 2.26  ب 6.06  و 7..6  س 2.76  أ 33.22  ب 2.32  أ 2202   
أ6.72 3 هـ و 7.03  ب 2.26  و 2.26  ح 22..  أ.36.3  أ 3.02  جـ .226   

63 

جـ .0.2 . ب 6.60.  أ 2.22  أ ب 3.22.  ب 3.26.  جـ 22.72  و س 22..  جـ .226   
جـ 0.20 2 جـ د 2.22  أ 7.22  جـ 2.03.  د 2.62.  ب 63.72  س -هـ  2.32  هـ و 222.   
جـ 0.32 6 د هـ 2.22  ب 2.20  د 7.37  هـ 2.22  أ 33.66  هـ -جـ  6.22  د هـ 2.2.   
ب 2.66 2 جـ د 7..2  ب 2.27  هـ 6.26  و 6.22  أ 37.22  ب جـ 2.06  د هـ 222.   
أ 6.27 6 د هـ 2.62  ب 6.02  و 6.00  س 2.32  أ 7..37  ب 2.32  أ 22.2   
أ 6.32 3 و 3.72  ب 2.22  و 2.22  س 2.33  أ 36.22  أ 3.02  ب 2663   

  
2002انًوسى انزبيعي   

22 

جـ 22.. . أ .2.3.  أ 7.20  أ ...6.  أ 26.62  أ ب 70.62  و .2..  جـ 2.67.66   
أ 7..6 2 ب 0.26.  ا 3.72  ب 7.26  ب 0..2.  أ ب 32.60  هـ 2.22  د 2076.00   
أ 6.22 6 جـ 6.66  ب 6.72  د 6.22  د 02..  أ ب 37.26  د 6.67  د 2067.00   
ب 2.22 2 د 7..6  ب 2.22  هـ 2.37  د 2...  أ ب 36.03  جـ د 6.30  هـ 00..22.   
جـ 27.. 6 هـ و 2.00  ب 22..  هـ 7..2  د 77..  أ ب 36.00  جـ ب 6.26  و 266.00.   
د 0.26 3 و ....  ب 2...  هـ 2.22  د 2.27  ب 32.72  أ 2.66  و 37..22.   

63 

جـ 22.. . أ ب 26...  أ .7.6  أ 7..6.  أ 26.62  أ 70.63  و 22..  أ 2237.00   
أ 6.02 2 ب 00...  أ ب 2.22  جـ 3.27  جـ  0.76.  أ ...32  هـ 2.27  أ 2200.00   
أ 6.66 6 جـ 6.22  ب 6.27  د 6.26  د 00..  أ ب 32.66  د 6.67  ب جـ 0..2.6   
ب 2.62 2 د هـ 2.22  ب 2.27  هـ 2.66  د 02..  أ ب 36.72  جـ د 6.67  هـ 220.00.   
جـ 26.. 6 هـ و 2.03  ب 62..  هـ 2.22  د 2.02  أ ب 36.26  ب جـ 6.22  و 262.00.   
د 0.22 3 و 00..  ب 2...  هـ 2.26  د 2.26  أ ب 36.00  أ ب 2.22  هـ 00...2.   
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كغم / هكتار وٌعود السبب الى ان قمة االنتاج فً  0256.54جاف وجد فً الحشة الخامسة 
,  Cudneyو  Orloffمحصول الجت تكون خالل شهري حزٌران وتموز وآب  هذه النتائج تتفق مع  ) 

 ( الذي حصل على أعلى انتاج من حاصل العلف الجاف لمحصول الجت خالل أشهر الصٌف.0223
ٌشٌر التحلٌل  تأثير التداخل بين كميتي البذار والحشات في نمو االدغال في حقول الجت .

ن ( وجود تأثٌر معنوي للتداخل بٌن كمٌتً البذار وعدد الحشات وللموسم4ٌاالحصائً المبٌن فً الجدول )
إذ ٌالحظ زٌادة الوزن الجاف للحامول بتقدم الحش ولكال كمٌتً البذار فً الموسم الخرٌفً فقد تفوقت 
الحشتٌن الخامسة والسادسة عن بقٌة الحشات فً كال كمٌتً البذار ,بٌنما زاد الوزن الجاف للحامول معنوٌا 

ة بٌنما انخفض الوزن الجاف فً الحشة فً الحشات الثانٌة والثالثة وفً كال كمٌتً البذار للزراعة الربٌعٌ
غم وقد ٌعود السبب فً ذلك الى ان قمة انتشار الحامول ٌكون فً  4.44و  4.45السادسة لكمٌتً البذار 

شهري تموز وآب ثم ٌضعف نموه فً فصل الخرٌف . لوحظ للتداخل بٌن كمٌتً البذار والحشات وجود 
ة االوراق ووزنها اذ لوحظ تناقص اعداد االدغال بتقدم تأثٌر معنوي فً عدد االدغال الرفٌعة والعرٌض

الحش وهذا ٌدل على ان زٌادة الحش تؤدي الى التخلص من االدغال بشكل مستمر وخاصة لالدغال 
الحولٌة , وان االعداد الموجودة هً بسبب انبات بذور اخرى موجودة فً بنك التربة , كذلك االدغال 

ى اضعاف النبات وبالتالً قلة وزنه , وجد اقل عدد لالدغال الرفٌعة المعمرة فان زٌادة الحش تؤدي ال
و  2.24و  2.25و 6.92و  9.46والعرٌضة االوراق ووزنهما فً الحشة السادسة لكال كمٌتً البذار 

و  2.23و  2.22و  0.04و  0.02و  0.4و  0.00للموسم الخرٌفً و 2.66و  0.24و  2.22و  2.23
ٌعً كما لوحظ زٌادة فً ارتفاع نباتات الجت بتقدم الحش ولكال كمتً البذار للموسم الرب 2.25و  2.49

للموسم الخرٌفً بٌنما وجد اقل ارتفاع للنبات فً الحشة السادسة لكمٌة البذار االولى فً الموسم الربٌعً 
ً فصل سم وٌعود السبب فً انخفاض ارتفاع النبات فً الحشة االولى للموسم الخرٌفً لقلة النمو ف 62.92

الربٌع مقارنة مع فصل الصٌف , كما اشار الجدول الى ازدٌاد عدد الفروع بتقدم الحش ولكال كمتً البذار 
و  6.44و  6.42وللموسمسن إذ وجد اعلى عدد للفروع فً الحشة السادسة ولكال كمتً البذار وللموسمسن 

الحشات تزداد التفرعات الخارجة  فرع / نبات على التوالً وهذا ٌدل على انه بزٌادة عدد 4.22و  4.35
 Laniniمن منطقة التاج بسبب قلة المجموع الخضري على حساب المجموع الجذري هذه النتائج تتفق مع )

( الذي أشار الى زٌادة عدد التفرعات عند تكرار حش الجت . وكان للتداخل بٌن كمٌتً Koyan ,2445و 

( بإنخفاض 4صفة الحاصل الكلً للجت إذ ٌشٌر الجدول ) البذار والحشات تاثٌر معنوي لكال الموسمٌن فً
الحاصل الكلً فً الحشات االولى للموسم الخرٌفً ) فً فصل الربٌع( وٌزداد فً الحشات االخٌرة  ) فً 
فصل النمو ( وذلك بارتفاع درجات الحرارة وزٌادة عملٌة التركٌب الضوئً وصنع الغذاء مقارنة فً فصل 

و  2242اعلى حاصل جاف فً الحشة الخامسة لكال كمٌتً البذار فً الموسم الخرٌفً الربٌع . فقد وجد ان 
بٌنما وجد ان اعلى حاصل للعلف الجاف فً الحشة االولى لكمٌة البذار الثانٌة للزراعة الربٌعٌة  2204

مقارنة بالحشات االخٌرة التً تم الحصول علٌها فً فصل الخرٌف حٌث كان النمو والتركٌب الضوئً 
وصنع الغذاء اقل مقارنة مع أشهر السنة  .نستنتج من هذه الدراسة إنخفاض عدد االدغال الرفٌعة 
والعرٌضة االوراق ووزنها الجاف بزٌادة عدد الحشات  كذلك زٌادة االنتاج من حاصل العلف الجاف للجت 

ف فً الحشة االولى بزٌادة عدد الحشات فً الموسم الخرٌفً بٌنما نحصل على اعلى انتاج من العلف الجا
كغم / هكتار وتكرار الحش عدة مرات للحصول  36للزراعة الربٌعٌة . نوصً باستخدام كمٌة البذار الثانٌة 

كغم / هكتار عند الحشة االولى  36على أعلى انتاج فً الزراعة الخرٌفٌة بٌنما نوصً بكمٌة البذار 
 للزراعة الربٌعٌة .
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ABSTRACT 
The experiment was carried out in autumn agricultural season (2008) and 

spring (2009) in Hawi Al-Kanesa , Mosul city . Two factors were used in this 

experiment , seeding rate  (24,36 kg/h) and repeated of cutting  (1,2,34,5,6) . The 

experiment was laid out as a Randomize Complete Block design  with three 

replicates .No sifnificant effects were obtaind between seeding rates on dry weight 

of dodder , number of narrow  weed and on its dry weights, hight of plant and 

number of branches in autumn season , where the weight of narrow and broad leaf  

weeds in the second rate seeding were surpass in the fist rate. The dry weight of 

Alfalfa surpass in second rate in comparison with the first in two seasons about 

0.57 and 0.77g  . At the 2
nd

 seeding rate the dry weight of forage yield  were 

significantly higher at the two seasons .The seeding rates did not show any 

significant differences in all parameters studied .   The dry weight decreased  at 

increasing   cutting in autumn , the number of narrow and board leaf , dry weight 

were decreasing  when  increasing  cuttings , the branch of plant   was  increased 

with increasing the cuttings in the  two seasons  . Dry yield increased at secont 

cutting in autumn season but in spring season  the increase was found at the its 

cutting  .  
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